
REFERAT FRA MØTE I HUSSTYRET FOR HF-BYGGET MANDAG 8. DESEMBER KL.14.00 

 

Deltagere: Odd Einar Haugen (leder), Jin Mæland (HSU), Arnhild Thorseth (fakultetet), Jan A. 

Johansen (konst. HVO) 

Husstyret erklære seg vedtaksført med 4 medlemmers oppmøte. Referat fra forrige møte ble 

godkjent. 

SAK 1: OMBYGGING AV KOMBINERT DAME OG HANDICAPTOALETT I 1. ETASJE TIL 

TOALETT/STELLEROM. 

Denne saken ble videreført fra forrige møte og ble derfor ny sak 1 i dagens møte. Det hersket først litt 

usikkerhet om hvilket toalett det dreidde seg om, men en liten inspeksjon etter møtet viste klart at 

dette gjaldt toalettet rett til høyre for inngangsdøren til Ad «Fontes». Til denne sak ble det også 

uttrykt at man kanskje burde vente med iverksetting av tiltaket til etter at planene for UU (universell 

utfoming) er ferdig utarbeidet og at saken da vil bli fremmet i forbindelse med dette. 

Merknad til referatet ved leiar i husstyret: Arnhild Thorseth, Jan A. Johansen og leiaren såg på 

toalettet etter møtet, og kom fram til at saka var heilt uproblematisk. Det omtalte rommet (139) kan 

utan vidare byggjast om slik at det også kan brukast som stellerom. Det har no dekalar for 

dametoalett og rullestolsbrukarar, men bør også få dekal for herretoalett, slik at det kan brukast av 

begge kjønn. 

 

SAK 2. OMBYGGINGER AV ROM 435/400/401 

Sammenslåing av rommene er i full gang og innebærer at rom 345 blir utvidet med to fag og at resten 

av nåværende rom 400 slås sammen med nåværende rom 401. Både leder av husstyret og adm.sjef 

ved LLE er i fortløpende dialog med ansvarlige ved EIA, Bjarne Isager. Bl.a. er det ønskelig å få 

installert lysdimmere i rommene 435 og 400 i forbindelse med ny inndeling og oppussing av disse, 

men dette vil avhenge av hva budsjettet tillater og at kanskje andre tiltak må ha forrang. Ellers er nytt 

golvbelegg også på ønskelisten. 

 

SAK 3. KOORDINERING AV OPPUSSINGSARBEIDET I HF-BYGGET 

Det har vært god kontakt med EIA og prosjektleder der i denne saken. Professor Siri Meyer er også 

involvert som faglig instans for den estetiske siden av saken. Det anses som særs viktig at det er 

klarhet i hvem i HF-bygget EIA skal forholde seg til i saken og vice versa. Dette vil også bli fulgt opp i 

forhold til adm. sjef ved LLE. Andre planlagte tiltak er maling i fellesarealene, nye møbler i samme 

areale og utskifting av gulvbelegg. Det siste vil naturligvis bli ganske kostbart og står derfor ikke 

nødvendigvis øverst på listen. 

Leder av husstyret har forslått en interimkomite som skal jobbe videre med planlegging, valg av 

maling og annen rekvisita og ha kontakt med EIA. Denne gruppen skal avgi rapporter til husstyret og 

bl.a. komme med forslag til prioritering av tiltakene. 



- Odd Einar Haugen (leder av husstyret) 

- Siri Fredriksson (adm.sjef LLE) 

- En representant fra IF 

- Siri Meyer (leder av estetisk utvalg UiB) 

Haugen har vært i kontakt med to personer ved EIA, Kjell Trengereid og Krisina Kvareng. Disse har 

sammen foretatt en liten befaring i bygget hvor en rekke detaljer ble påpekt, b.la. at nederste 

trappetrinn i  1. etasje har begynt å smuldre opp. 

 

SAK 4. «PRIVATISERING» AV KORRIDORENE  

Det er observert at enkelte ansatte bruker korridorene som «privat» lagerplass, bl.a. til pappesker, 

utrangerte møbler og sykler. Dette er lite estetisk og er også et brudd på brannvernbestemmelsene. 

Leder av husstyret vil sende brev til de to instituttene og påpeke forholdet, med en frist til å få ryddet 

korridoren for uønskede gjenstander 

 

SAK 4. PARKERING I ATRIET PÅ SYDNESHAUGEN SKOLE 

Leder av husstyret påpekte at en bil fra driftsavdelingen står konstant parkert i atriet og husstyret sa 

seg enig i at det bør sendes et brev til Even Berge ved EIA og påtale forholdet. 

 

SAK 5. ÅPENT IDEMØTE FOR BRUKERNE AV HF-BYGGET. 

Husstyret vil, etter forslag fra leder Haugen, invitere til et åpent møte for brukerne av HF-bygget. Til 

møtet vil man også innkalle deltagere fra EIA og gjennomføre en idedugnad hvor forslagene kan 

«flyte fritt». En idé som ble framlagt i møet er fellesrom for alle tilsatte. Ellers vil man få utarbeidet en 

liste over tiltak/ønsker og prioritere de beste forslagene som kommer fram. Det ser ut til å være en 

del midler avsatt til HF-bygget og det er derfor absolutt tid for å la «grasrota» komme frem  med sine 

ønsker. Foreløpig dato for møtet er satt til fredag 23. januar 2015.  

Neste møte i husstyret: 29. januar 2015 kl. 14.15 

 

Referent: Jan A. Johansen 

 


